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جايگاه متزلزل مربيان باشگاهي

كارشناسان و اهالي فن اعتقاد دارند توفيق چند ساله در فوتبال ملي
ايران مرهون تجربه ،كارآمدي و هدايت اصولي كيروش است .او با
شناخت و آگاهي از اوضاع و احوال فوتبال ايران و احاطه كامل بر
روي بازيكنان ،تيمملي را در عرصه آسيا بدون رقيب گذاشته و به
عنوان تيم برتر روانه جامجهاني كرده است .اين وضعيت در مورد تيم
پرسپوليس هم صادق است .برانكو به جهت حضور چند ساله در ايران
مديريت صحيح ،تيم سرخپوشان را در صدر جدول ليگبرتر قرار داده
و از مدعيان كسب قهرماني مجدد در فوتبال باشگاهي كشور ميباشد.
اين دو مورد واضح و آشكار از مديريت اصولي در فوتبال باشگاهي و
ملي را برشمرديم تا بگوئيم ثبات در عرصه هدايت و رهبري با برنامه
از نكات انكارناپذير در فوتبال مدرن و حرفهاي به شمار ميآيد .هرگاه
با دقت و تدبير در اين زمينه گام برداشتيم به نتيجه بايسته رسيديم و
در مقاطعي هم كه به انتخابهاي نادرست و كوتاه مدت دست زديم،

ضربات جبرانناپذيري متحمل شديم.
در فصل جاري ليگ برتر مربيان متعددي جايگاه خود را از دست داده
و مديران نتيجهگرا سريعاً كادر فني خود را دچار تغيير كردند .البته
اين موضوع تا حد زيادي از اقدامات بدون مطالعه حكايت داشت.
صدور حكم مربيگري براي لوكا بوناچيچ در گسترش فوالد تبريز و
اخراج سريع او يكي از اقدامات نادر فوتبال ما بود كه بيش از هر كسي،
داللها را به نان و نوا رساند .بركناري اكبر ميثاقيان از سياه جامگان و
روي كار آمدن وينفرد شفر به جاي عليرضا منصوريان در استقالل هم
از نقل و انتقاالت پر سر و صدا در فوتبال باشگاهي در اواسط نيم فصل
بود .هفته گذشته عبداله ويسي اعالم كنارهگيري كرد و بعد از او هم
نظرمحمدي پس از باخت سپيدرود رشت برابر پرسپوليس از سمت
خود استعفا داد.
از گوشه و كنار ميشنويم كرانچار و قلعهنوعي هم در اصفهان جايگاه
باثباتي ندارند و عنقريب بايد شاهد جدايي اين دو از سپاهان و
ذوبآهن باشيم .در سپاهان صحبت از فرهاد كاظمي و امير قلعهنوعي

است و باشگاه ذوبآهن نيم نگاهي به عليرضا منصوريان دارد.
نفت آبادان با آنكه جايگاه مناسبی در جدول دارد ،اما فراز كمالوند از
شرايط مديريت و مباحث قرارداد بازيكنان راضي نیست و در صدد
جدايي از آبادان است .در اين راستا بازيكنان نفت هم قبل از ديدار با
پرسپوليس در آزادي دو جلسه در تمرينات حاضر نشدند.
بهاينهمهاخبارناخوشاينددربحثكادرفنيوبيثباتيدرامرمربيگري
باشگاهها،بايدمهدیتارتارراهماضافهكرد.پارسجنوبيجمكهباهدايت
خوب تارتار و دستيارانش كار بزرگي صورت داده و تيم او از پديدههاي
فوتبال ايران به شمار ميآيد .هفته گذشته لب به انتقاد از مديران گشود
ونارضايتيخودراعلنيكرد.ظاهرا ًاوقصدتقويتتيموعقدقراردادباچند
بازيكنجديددارد،امادستاوبرايايناقدامبازنيستوبازيكنانقبليهم
بهدليلعقبافتادنمطالباتشانناراضيهستندو...
آيا فوتبال باشگاهي را با اين مديريت لرزان و بيثباتي در زمينه
مربيگري تيمها ميتوان به ساحل نجات رساند و از مجموعه اقدامات
به نفع فوتبال ملي بهره برد؟

برداشت اولیه از مسابقات  ۴جانبه فوتسال

رقبای تازه  ،از راه رسیدند

در رشته فوتسال خوش خیالی است که دل به رنکینگ فیفا و قرار گرفتن در رده پنجم جهان ببندیم و از آینده نگری و برنامه ریزی غفلت کنیم.
در گذشته حقیقتا فراتر از آسیا بودیم و در عرصه جهانی هم به مبارزه با برزیل،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال و امثالهم می اندیشیدیم.
بعد از گذشت چند سال ژاپن و تایلندبه رقبای جدی ما در آسیا مبدل شدند .این دو کشور با برنامه های حساب شده،فاصله فوتسالشان را با ما
کوتاه کرده و در مقاطعی بر ما پیروز شدندو اسباب دغدغه ایران را فراهم کردند.
بارها گفتیم که به جهت ظرفیت و پتانسیل فوتسال در کشور غنی هستیم ،اما در عرصه مدیریت و فراگیری علوم روز ،به ویژه در بحث بدن سازی
و امور تاکتیکی نیاز به برنامه ریزی اصولی داریم.در مسابقات اخیر چهار جانبه در اصفهان به عینه دیدیم که تیمهای آذربایجان و قزاقستان تا چه
حد پیشرفت کرده و خود را به مراتب باالی جهانی نزدیک کرده اند.در گذشته در این منطقه تنها روسیه را رقیب جدی می دانستیم ،اما حاال باید
به رقبای جدی و تازه از راه رسیده فکر کنیم.آذربایجان و قزاقستان با مربیان برزیلی و چند بازیکن اروپایی و برزیلی که تبعه این کشورها شده
اند،تحولی در فوتسال کشورشان بوجود آورده و در رقابت با ما باعث شگفتی شدند.آنها به درستی از علم بدنسازی بهره برده و در فاز دفاع و حمله
از روشهای نوین استفاده می کردند.
باید این علوم و فنون مدرن را به فوتسال باشگاهی مان تزریق کنیم.اکتفا کردن به تکنیک و قابلیتهای فردی بازیکنان و استعداد شگرف ستاره
ها به تنهایی کافی نیست و باید تاکتیک و روشهای دفاع بسته و حمالت ترکیبی را به هنرهای فردی افزود.فوتسال امروزی کامال به مهره چینی
با شطرنج شباهت دارد .باید در مقاطعی از بازی جنگ تمام عیار داشت و بالفاصله حالت تهاجمی گرفت و با افزایش سرعت به رقیب ضربه زد.این
تغییر حالت ناگهانی را در تیمهایمان نمی بینیم.بازیکنان باشگاهی ما هم به طور غریزی و سنتی یاد گرفته اند که در مالکیت توپ زیاده روی
داشته و تکروی کنند.در فوتسال مدرن این موضوع منسوخ و مطرود است.این نقیصه با هماهنگی مربیان تیمهای ملی و باشگاهی باید حل
وفصل شود .حتی می توان این الزام را برای تیمهای باشگاهی در نظر گرفت تا با روش همسو با تیم ملی تمرین و بازی کنند.
امروز به جرات می توان گفت که ما در فوتسال درجا زده و رقبا یکی پس از دیگری از راه رسیده و در صورت غفلت مجدد گوی سبقت از ما خواهند
ربود.در این زمینه بایدکمیته آموزش را فعال کرد و دانش مربیان باشگاهی را در جای جای کشور ارتقا داد .یقینا تزریق بودجه و امکانات نرم
افزاری و سخت افزاری نیاز اولیه است تااز قافله عقب نمانیم.
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